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Állásfoglalási indítvány

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 1
Aa. preambulumbekezdés (új)

Aa. mivel a terrorcselekmények hatalmas fenyegetést jelentenek a világ számára, és 
mivel a tagállamoknak fel kell gyorsítaniuk törvényhozásuk harmonizálását annak 
érdekében, hogy hírszerző szolgálataik hatékonyan együttműködhessenek az USA 
hírszerző szolgálataival,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 2
B. preambulumbekezdés

B. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által Nizzában, 2007. december 
7-án kihirdetett (törölve) Európai Unió Alapjogi Chartája a legfontosabb 
referenciaszövegek egyike az európai földrészen, éspedig nem csupán az Európai 
Közösségek Bírósága számára, hanem a tagállamok alkotmánybíróságai és egyéb 
jogszolgáltatási intézményei számára egyaránt,

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Philip Claeys

Módosítás: 3
B. preambulumbekezdés

B. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által Nizzában, 2007. december 
7-án kihirdetett (törölve) Európai Unió Alapjogi Chartája a legfontosabb 
referenciaszövegek egyike az európai földrészen, éspedig nem csupán az Európai 
Közösségek Bírósága számára, hanem a tagállamok alkotmánybíróságai és egyéb 
jogszolgáltatási intézményei számára egyaránt,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 4
Ba. preambulumbekezdés (új)

Ba. mivel a terrorizmus elleni küzdelem nem nyerhető meg azoknak a legfontosabb 
alapelveknek a feláldozásával, amelyeket a terrorizmus megsemmisíteni törekszik, 
azaz sohasem szabad veszélyeztetni az alapvető jogok védelmét; mivel a terrorizmus 
ellen jogi eszközökkel kell harcolni, és leküzdése során tiszteletben kell tartani a 
nemzeti és nemzetközi jogszabályokat és felelősségteljes hozzáállás szükséges mind a 
kormányok, mind közvélemény részéről,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 5
C. preambulumbekezdés

C. mivel az emberi méltóság sérthetetlenségének és az élethez való jognak az elve 
megjelenik a nevezett charta első két cikkében, és erre épül (a magyar változatot nem 
érinti) valamennyi egyéb alapjog is, különösen (törölve) a kínzás és az embertelen 
vagy megalázó bánásmódok és büntetések tilalma (4. cikk), a védelem a 
kitoloncolással, a kiutasítással és a kiadatással szemben (19. cikk), a hatékony 
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog (47. cikk); és mivel ezek az elvek
még biztonsági megfontolásokból sem képezhetik korlátozások tárgyát, sem 
békeidőben, sem pedig háborús körülmények között,
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Josef Zieleniec

Módosítás: 6
Ca. preambulumbekezdés (új)

Ca. mivel a nemzetközi terrorizmus az egyik legnagyobb veszélyt jelenti az Európai Unió 
és a nemzetközi közösség biztonsága és stabilitása számára; mivel az effajta
terrorizmus, amely már sok ezer ember halálát okozta, csak az Európai Unió 
valamint tagállamai és szövetségeseik, elsősorban az Egyesült Államok közötti 
együttműködéssel és közös erőfeszítéseikkel küzdhető le; hangsúlyozva, hogy a 
tagállamok és az Egyesült Államok titkosszolgálatai közötti lehető legszorosabb 
együttműködés a terrorizmus elleni sikeres küzdelem egyik legfontosabb előfeltétele; 
mivel, figyelembe véve a terrorista szervezetek formátlan, amorf természetét és azt, 
hogy embereik készek az öngyilkosságot fegyverként és ideológiai motivációként 
használni, a nemzetközi jogban mindkét partner, az EU és az Egyesült Államok
együttműködésével új és megfelelőbb megoldásokat kell kifejleszteni, amelyek 
képesek jobban reagálni a terrorizmus kihívásaira; mivel a terroristaellenes 
intézkedéseket minden esetben az emberi jogok alapelveivel összhangban kell 
alkalmazni,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 7
D. preambulumbekezdés

D. mivel nemzetközi szerződések és nevezetesen az Emberi Jogok Európai Egyezménye 
értelmében az Európai Unió tagállamai kötelesek biztosítani, hogy 
igazságszolgáltatásuk során minden személyt megillessenek a nemzetközi szinten 
elismert alapjogok, ideértve a kiszolgáltatás tilalmát olyan államba, ahol komolyan 
fenyeget a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód illetve
büntetés veszélye,

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo és Elena Valenciano Martínez-Orozco

Módosítás: 8
D. preambulumbekezdés

D. mivel például az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában megállapított
nemzetközi emberi jogi normák, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya és kapcsolódó okmányai, és nevezetesen az Emberi Jogok Európai 
Egyezménye értelmében az Európai Unió tagállamai kötelesek biztosítani, hogy 
igazságszolgáltatásuk során minden személyt megillessenek a nemzetközi szinten 
elismert alapjogok, ideértve a kitoloncolás vagy kiutasítás tilalmát olyan államba, ahol 
komolyan fenyeget a kínzás vagy az embertelen bánásmód veszélye,

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 9
Da. preambulumbekezdés (új)

Da. mivel az európai és a nemzetközi emberi jogi jogszabályok tiltják az erőszakos 
eltüntetéseket, beleértve a titkos fogva tartást - amely során egy személyt bármiféle 
jogi eljárás keretein kívül, teljes elkülönítésben tartanak fogva valahol, a sorsát vagy 
hollétét érintő információknak a családja vagy a nyilvánosság előtt való feltárása 
nélkül, 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford, Alexéser Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Módosítás: 10
E. preambulumbekezdés, harmadik franciabekezdés

– az 1944. december 7-én Chicagóban megkötött, a nemzetközi polgári repülésről szóló 
egyezményhez, különös tekintettel annak 3.,4., és 6. cikkére,

Or. en



AM\616414HU.doc 5/65 PE 374.151v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 11
Ea. preambulumbekezdés (új)

Ea. mivel több mint 4 hónap munka után az átmeneti bizottság még mindig alapvető 
eltérésekkel néz szembe az Egyesült Államok kiadatási programjának kiterjedésére 
és jogi alapjaira, illetve a fogva tartási központokra vonatkozó állításokat illetően, 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 12
Eb. preambulumbekezdés (új)

Eb. mivel az európai, amerikai és a világ összes kormánya közötti lehető legszorosabb,
azonos célnak elkötelezett együttműködés szükséges a terrorizmus leküzdéséhez, 
amely különösen fenyegeti az alapvető szabadságokat és jogokat, és mivel a CIA 
repülőjáratai ennek az alapvető, nagyfokú és nélkülözhetetlen együttműködésnek a 
jelei, 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 13
Ec. preambulumbekezdés (új)

Ec. mivel a terrorizmus elleni küzdelemről és az emberi jogok tiszteletben tartásáról 
folytatott hatékony párbeszéd kölcsönös tiszteletet és bizalmat kíván meg, amelyet 
veszélyeztethet a vita eszközként használása és a jóakarat hiánya, 

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 14
Fa. preambulumbekezdés (új)

Fa. mivel szükséges igénybe venni de Vries és Solana urak szakértelmét, akiknek a 
közreműködése a bizottság munkájának e kezdeti szakaszában teljesen 
alkalmatlannak bizonyult,

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford, Alexéser Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Módosítás: 15
G. preambulumbekezdés, első franciabekezdés

– a svéd ombudsman zárójelentése, a svéd parlament alkotmányos bizottságának 
zárójelentése, valamint az ENSZ Kínzás Elleni Bizottságának zárójelentése, amelyek 
utalnak többek között Muhammed Al Zery és Ahmed Agiza törvénytelen elrablására 
és Egyiptomnak való kiadatására,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 16
G. preambulumbekezdés, első franciabekezdés

– a svéd ombudsman zárójelentése, a svéd parlament alkotmányos bizottságának 
zárójelentése, valamint az ENSZ Kínzás elleni Bizottságától még mindig várt 
jelentések,

Or. nl
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Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford, Alexéser Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Módosítás: 17
G. preambulumbekezdés, 1a franciabekezdés

– a 2005. november 22-i és 2006. január 22-i információs okmányok az „Állítólagos 
titkos fogva tartásokról a tagállamok tanácsán”, amelyet Dick Marty, az Európa
Tanács Parlamenti Közgyűlése Jogeseti és Emberjogi Bizottságának elnöke és 
előadója terjesztett elő,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sajjad Karim

Módosítás: 18
G. preambulumbekezdés, második franciabekezdés

– a különböző tagállamokban jelenleg folyamatban levő bűnügyi nyomozások, 
különösen az Olaszországban a milánói helyettes államügyész által végzett, Abu Omar 
egyiptomi állampolgár elrablására vonatkozó nyomozás, és a Németországban a 
Müncheni Államügyészség által végzett, Khaled El-Masri német állampolgár 
állítólagos elrablására és fogva tartására vonatkozó folyamatban lévő nyomozás 
keretében levont következtetések1,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford, Alexéser Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Módosítás: 19
G. preambulumbekezdés, második franciabekezdés

– a számos tagállamban jelenleg folyamatban levő bűnügyi nyomozások, különösen az 
Olaszországban a milánói helyettes államügyész által végzett, Abu Omar egyiptomi 
állampolgár törvénytelen elrablására és Egyiptomnak való kiadatására vonatkozó 
nyomozás keretében levont következtetések1,

Or. en

  
1 Milanói Bíróság, Sezione Giudice per le indagini preliminari, hivatkozási számok: 

10838/05 R.G.N.R és 1966/05 R.G.GIP.
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Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford, Alexéser Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Módosítás: 20
G. preambulumbekezdés, harmadik franciabekezdés

– a számos tagállamban és csatlakozásra váró országban folyamatban levő, illetve már 
lezárult vizsgálatok,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jas Gawronski

Módosítás: 21
I. preambulumbekezdés, bevezető rész és első franciabekezdés

I. mivel az ideiglenes bizottság (törölve) munkájának ezen első szakasza lehetővé tette 
információs akták összegyűjtését, amelyek különös tekintettel az alábbiakból
erednek:

- a 2006. február 13-án és 23-án, március 6-án, 13-án, 21-én és 23-án, (törölve) április 
20-án és 25-én valamint május 2-án ügyvédek, újságírók, nem-kormányzati szervek 
képviselői, a rendkívüli kiszolgáltatások állítólagos áldozatainak képviselői, (törölve)
a tagállamok hatóságainak képviselői, valamint az európai intézmények jelenlétében 
tartott meghallgatások,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Josef Zieleniec

Módosítás: 22
I. preambulumbekezdés, bevezető rész

I. mivel az ideiglenes bizottság hasonló információkhoz jutott munkájának ezen első 
szakaszában, bizonyítékokhoz azonban nem, különös tekintettel az alábbiakra:

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 23
I. preambulumbekezdés, bevezető rész

I. mivel az ideiglenes bizottság munkájának ezen első szakaszában alapos gyanú merült
fel:

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford, Alexéser Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Módosítás: 24
I. preambulumbekezdés, 2a franciabekezdés (új)

– az Egyesült Államok kormánya képviselőinek az elismert fogva tartási 
tevékenységről szóló állításai,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford, Alexéser Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Módosítás: 25
Ia. preambulumbekezdés (új)

Ia. mivel, bármiféle kvázi-jogi vizsgálati jogkör hiányában és a nemzeti hatóságok által 
titokban tartott állítólagos hírszerző-szolgálati tevékenység mellett, az ideiglenes 
bizottság legalább annyiban sikeres volt, hogy egy prima facie ügyet alapozott meg 
arról, hogy az európai polgárokat és lakosokat érintő törvénytelen tevékenységek 
folytak európai területeken és ezért az európai kormányokra helyezte át annak 
bizonyításának a terhét, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének és az 
emberi jogokról szóló európai nyilatkozatnak megfelelően valóban teljesítették-e 
emberi jogi kötelezettségeiket, 

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Hubert Pirker

Módosítás: 26
Ib. preambulumbekezdés (új)

Ib. mivel de Vries úrnak, az EU terroristaellenes koordinátorának és Solana úrnak, a 
közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjének válasza értelmében nincs bizonyíték 
arra, hogy a CIA megsértette a nemzeti, európai vagy nemzetközi jogot az EU 
területén,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 27
J. preambulumbekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 28
J. preambulumbekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jas Gawronski

Módosítás: 29
J. preambulumbekezdés

J. mivel az ideiglenes bizottság által mostanáig elvégzett munka csak egy bizonyos fokig 
erősíti meg az Európai Parlament 2006. január 18-i, az ideiglenes bizottság 
felállításáról szóló határozatának megalapozottságát, és az is kiderült, hogy az 
összegyűjtött információk nagy része már megtalálható volt a nemzetközi sajtóban 
megjelent azonos témáról szóló számos cikkben,

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 30
Ka. preambulumbekezdés (új)

Ka. mivel, a jelen állásfoglalás során az „európai országok” alatt érteni kell a 
tagállamokat, a csatlakozó, tagjelölt és társult országokat, ahogy azt a TDIP 
bizottság 2006. január 18-án elfogadott megbízatása kimondja,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 31
Kb. preambulumbekezdés (új)

Kb. mivel a jelen állásfoglalás három különböző fajta, az Egyesült Államok által 
látszólag alkalmazott gyakorlatot foglal magában:

- rendkívüli kiadatás, amely során más országok kormányaihoz szállítanak 
személyeket vallatásra; 

- titkos kiadatás, amely során az Egyesült Államok irányítása alatt álló területre 
szállítanak személyeket;

- megbízásos kiadatás, amely során az Egyesült Államok parancsára harmadik 
ország őrizetébe helyeznek személyeket fogva tartás céljából; amíg nincsenek 
nyilvános jelentések arról, hogy egy európai ország egy személyt őriz az Egyesült 
Államok parancsára, nagyon valószínű, hogy többen áthaladnak európai 
országokon, útban hasonló fogva tartásuk helyszíne felé,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Josef Zieleniec

Módosítás: 32
1) bekezdés

(1) tudomásul veszi az Európai Tanács főtitkárának – az Emberi Jogok Európai 
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Egyezménye 52. cikkének jogcímén végzett vizsgálat alapján levont –
következtetéseit; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 33
(1) bekezdés

(1) az ebben az állásfoglalásban említett bizonyítékok körülményektől függő jellege 
ellenére osztja az Európai Tanács főtitkárának – az Emberi Jogok Európai 
Egyezménye 52. cikkének jogcímén végzett vizsgálat alapján levont –
következtetéseit; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Módosítás: 34
(1a) bekezdés (új)

(1a) üdvözli Dick Martynak, az Európai Tanács Jogeseti és Emberjogi Bizottsága
előadójának munkáját valamint az ideiglenes bizottság és az Európai Tanács 
eredményes együttműködését;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 35
(3) bekezdés

(3) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a titkosszolgálatokra vonatkozó szabályok az Unió 
több tagállamában úgy tűnik, hogy az alapos demokratikus vizsgálat körén kívül 
esnek, ami szigorúbb ellenőrzés bevezetését teszi szükségessé, különösen a külföldi 
titkosszolgálatoknak a szóban forgó tagállamok területén és külföldi katonai 
bázisokon végzett tevékenységét illetően; és úgy ítéli meg, hogy e téren sürgős 
államigazgatási intézkedéseket kell hozni mind nemzeti, mind pedig közösségi szinten 
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a hírszerző tevékenység átláthatóbbá tétele érdekében;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 36
(3) bekezdés

(3) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a titkosszolgálatokra vonatkozó szabályok az Unió 
több tagállamában nem megfelelőnek mutatkoznak, ami szigorúbb ellenőrzés 
bevezetését teszi szükségessé, különösen a külföldi titkosszolgálatoknak a szóban 
forgó tagállamok területén végzett tevékenységét illetően; és úgy ítéli meg, hogy meg 
kell állapítani az együttműködés közösségi szintű szabályait;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 37
(3) bekezdés

(3) tudomásul veszi, hogy a titkosszolgálatokra vonatkozó szabályok az Unió (törölve)
tagállamaiban nem megfelelőnek mutatkoznak, ami szigorúbb ellenőrzés bevezetését 
teszi szükségessé, különösen a külföldi titkosszolgálatoknak a szóban forgó 
tagállamok területén végzett tevékenységét illetően (törölve);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 38
(3) bekezdés

(3) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a titkosszolgálatokra vonatkozó alapos parlamenti 
vizsgálati szabályok az Unió több tagállamában nem mutatkoznak eléggé 
átláthatónak, ami szigorúbb ellenőrzés bevezetését teszi szükségessé, különösen a 
külföldi titkosszolgálatoknak a szóban forgó tagállamok területén végzett 
tevékenységét illetően; (törölve)
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström, 
Sophia in 't Veld, Sajjad Karim 

Módosítás: 39
(3a) bekezdés (új)

(3a) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ezidáig megtagadták a hozzáférést a Washingtoni 
Szerződés 5. cikkének végrehajtásáról szóló 2001. október 4-én elfogadott NATO 
tanácsi határozatához; felidézi, hogy a volt főtitkár, Lord Robertson 
sajtónyilatkozata szerint a határozat értelmében a szövetséges hatalmak „a 
szükséges légiforgalmi rendelkezésekkel és a hazai eljárásokkal összhangban
általános átrepülési engedélyt biztosítanak az Egyesült Államok és az egyéb
szövetséges hatalmak repülőgépeinek, a terrorizmusellenes műveletekhez 
kapcsolódó katonai járatok esetén” és „a hazai eljárásokkal összhangban 
hozzáférést biztosítanak az Egyesült Államok és az egyéb szövetséges hatalmak
számára a NATO - országok területén lévő kikötőkhöz és repülőterekhez a 
terroristaellenes műveletek támogatására, beleértve az üzemanyag-felvételt”;
hangsúlyozza, hogy a határozat tartalma és alkalmazása nem világos;
nyomatékosan felhívja a NATO-t, hogy a kérdés tisztázása érdekében biztosítson 
hozzáférést a határozat teljes szövegéhez;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 40
(3b) bekezdés (új)

(3b) felismeri, hogy ha a nagy európai nyilvánosság tudomást szerezhetett az Egyesült 
Államok titkosszolgálati tevékenységének fokáról és komolyságáról, az bizonyos 
hírközlő szervek hivatásosságának és függetlenségének és nem kormányzati 
szervezetek vizsgálatainak volt köszönhető; megjegyzi, hogy ez a ténymegállapítás 
megmutatta, hogy az európai hírszerző és biztonsági szolgálatok semmit sem tesznek 
azért, hogy megakadályozzák a harmadik országok titkosszolgálatainak törvénytelen 
cselekedeteit;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Giulietto Chiesa

Módosítás: 41
(3c) bekezdés (új)

(3c) helyteleníti, hogy a tagállamok kormányai mindeddig tartózkodóak voltak a 
bizottsággal szemben, és következetesen figyelmen kívül hagyták a hatósági 
támogatásra vonatkozó ismételt felkéréseit;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giulietto Chiesa

Módosítás: 42
(3d) bekezdés (új)

(3d) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy egyik megkeresett illetékes hatóság sem tett eleget az 
Egyesült Államok azon kérésének, hogy engedjenek betekintést a bizottságnak a 
NATO - országok által 2001. október 4-én elfogadott megállapodásba annak 
érdekében, hogy leküzdjék a terrorizmust; 

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford és Cecilia Malmström

Módosítás: 43
(3e) bekezdés (új)

(3e) elismeri az uniós tagállamok és a szövetségesei hírszerző szolgálatai közötti szoros 
együttműködés fontosságát, hangsúlyozza azonban, hogy ez az együttműködés nem 
keverhető össze az európai terület és légtér feletti szuverenitás a célból történő 
átengedésével, hogy lehetővé váljon a külföldi szolgálatok számára, hogy titkos 
műveleteket hajtsanak végre teljesen büntetlenül és minden politikai és jogi 
ellenőrzés nélkül; 

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 44
A (3) bekezdést követő alcím

A CIA (törölve) által megvalósított (törölve) emberrablások és rendkívüli 
kiszolgáltatások (törölve) tekintetében

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford

Módosítás: 45
A (3) bekezdést követő alcím

A CIA, egyéb USA-beli ügynökségek vagy harmadik országok (törölve) biztonsági 
szolgálatai által megvalósított törvénytelen őrizetbe vételek, eltávolítások, emberrablások, 
rendkívüli kiszolgáltatások és titkos fogva tartások tekintetében

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava

Módosítás: 46
A (3) bekezdést követő alcím

A CIA, egyéb USA-beli ügynökségek vagy szolgálatok vagy harmadik országok egyéb 
biztonsági szolgálatai által megvalósított letartóztatások, emberrablások, rendkívüli 
kiszolgáltatások és titkos fogva tartások tekintetében

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jas Gawronski

Módosítás: 47
A (3) bekezdést követő alcím

A CIA vagy harmadik országok egyéb biztonsági szolgálatai által állítólagosan megvalósított 
letartóztatások, emberrablások, rendkívüli kiszolgáltatások és titkos fogva tartások 
tekintetében
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Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 48
(4) bekezdés

(4) aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a tagállamokban, az Európa Tanácsban és az 
ideiglenes bizottság munkája során már feltárt adatok szerint 2001. szeptember 11-e 
óta és a terrorizmus elleni elengedhetetlen harc keretében az alapvető emberi jogok 
több ízben súlyos és elfogadhatatlan jogsértések tárgyát képezték, különös tekintettel 
az Emberi Jogok Európai Egyezményére, a kínzás és más kegyetlen, embertelen és 
megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni ENSZ-egyezményre, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájára és a Polgári és Politikai Jogok Egyetemes Nyilatkozatára;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 49
(4) bekezdés

(4) aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a tagállamokban, az Európa Tanácsban és az 
ideiglenes bizottság munkája során már feltárt adatok szerint 2001. szeptember 11-e 
óta és a terrorizmus elleni elengedhetetlen harc keretében az alapvető emberi jogok 
(törölve) feltehetőleg jogsértések tárgyát képezték, különös tekintettel az Emberi 
Jogok Európai Egyezményére, a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó 
büntetések vagy bánásmódok elleni ENSZ-egyezményre és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájára;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Josef Zieleniec

Módosítás: 50
(4) bekezdés

(4) aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a tagállamokban, az Európa Tanácsban és az 
ideiglenes bizottság munkája során már feltárt adatok szerint 2001. szeptember 11-e 
óta és a terrorizmus elleni elengedhetetlen harc keretében az alapvető emberi jogok 
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(törölve) feltehetőleg jogsértések tárgyát képezték (törölve); 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 51
(5) bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford, Alexéser Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Módosítás: 52
(5) bekezdés

(5) az ideiglenes bizottság elé terjesztett információk alapján arra a következtetésre 
jutott, hogy az Egyesült Államok titkosszolgálatai számos esetben közvetlenül
felelősek voltak terrorcselekmények gyanúsítottjainak az Európai Unió tagállamainak 
valamint a csatlakozásra váró és tagjelölt országok területén történő törvénytelen 
őrizetbe vételében, eltávolításában, elrablásában, fogva tartásában és többek között 
európai állampolgárok vagy lakosok rendkívüli kiszolgáltatásában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 53
(5) bekezdés:

(5) megállapítja, hogy a CIA több ízben elrabolt állítólagos terroristákat az Európai Unió 
tagállamainak területén, állítólagosan civil repülőjáratokat használva átszállította 
őket harmadik országokba és átadta őket ezeknek az országoknak, hogy a CIA 
ellenőrzése alatt az országok hatóságai kihallgassák őket, kínzás valamint megalázó 
és embertelen bánásmód alkalmazásával; az alapvető emberi jogok súlyos 
megsértéseként ítéli meg ezeket a cselekményeket;
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Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jas Gawronski

Módosítás: 54
(5) bekezdés

(5) fájlalja, hogy a CIA a 8., 9. és 10. bekezdésben felsorolt három esetben valószínűleg
felelős volt állítólagos terroristáknak az Európai Unió tagállamainak területén történő 
törvénytelen elrablásában, fogva tartásában és rendkívüli kiszolgáltatásában, és hogy 
néhány esetben feltehetőleg európai állampolgárokról volt szó;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo és Elena Valenciano Martínez-Orozco

Módosítás: 55
(5) bekezdés

(5) fájlalja, hogy a CIA több ízben egyértelműen felelős volt állítólagos terroristáknak az 
Európai Unió tagállamainak területén történő törvénytelen elrablásában, fogva 
tartásában és rendkívüli kiszolgáltatásában, amely gyakorlat sérti a nemzetközi 
emberi jogi jogszabályokat, és hogy több esetben európai állampolgárokról volt szó;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava

Módosítás: 56
(5) bekezdés

(5) fájlalja, hogy a CIA vagy egyéb USA-beli ügynökségek több ízben egyértelműen 
felelősek voltak állítólagos terroristáknak az Európai Unió tagállamainak területén 
történő törvénytelen elrablásában, fogva tartásában és rendkívüli kiszolgáltatásában, 
és hogy több esetben európai állampolgárokról volt szó;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 57
(5) bekezdés

(5) fájlalja, hogy a CIA több ízben egyértelműen felelős volt állítólagos terroristáknak az 
Európai Unió tagállamainak területén történő (törölve) elrablásában, fogva tartásában 
és rendkívüli kiszolgáltatásában, és hogy kevés esetben európai állampolgárokról volt 
szó;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Philip Claeys

Módosítás: 58
(5) bekezdés

(5) fájlalja, hogy a CIA több ízben felelősnek tűnt állítólagos terroristáknak az Európai 
Unió tagállamainak területén történő törvénytelen elrablásában, fogva tartásában és 
rendkívüli kiszolgáltatásában, és hogy több esetben európai állampolgárokról volt szó;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 59
(5a) bekezdés (új)

(5a) a TDIP bizottság elé terjesztett hiteles bizonyítékok alapján jó oka van azt 
feltételezni, hogy állítólagos terroristákat raboltak el törvénytelenül európai 
országok területén, azzal a céllal, hogy olyan országokba szállítsák őket, ahol 
valószínűleg kínzásnak lennének kitéve, és hogy számos esetben európai lakosokról 
volt szó;

Or. en



AM\616414HU.doc 21/65 PE 374.151v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 60
(5b) bekezdés (új)

(5b) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Egyesült Államok és az európai országok közötti 
együttműködési megállapodásokat nem fedik fel az ideiglenes bizottság előtt; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Philip Claeys

Módosítás: 61
(6) bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Josef Zieleniec

Módosítás: 62
(6) bekezdés

(6) elutasítja a rendkívüli kiszolgáltatás, mint a nemzetközi jog szerinti alapvető jogok 
megsértésnek gyakorlatát; ezzel összefüggésben fontosnak tartja, hogy a terrorizmus 
jelenleg elérhető jogi eszközök használatával gyakran alig megállapítható sok 
aspektusa vonatkozásában az EU, a tagállamai és az Egyesült Államok együttesen 
fejlesszenek ki új jogi eszközöket és eljárásokat annak érdekében, hogy lehetővé 
tegyék a szövetségesek számára, hogy eredményesen küzdjenek a terrorizmus ellen a 
nemzetközi jog keretében; felszólítja a Tanácsot, hogy ezzel összefüggésben erősítse 
meg együttműködését az Egyesült Államokkal;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sajjad Karim

Módosítás: 63
(6) bekezdés

(6) elítéli a rendkívüli kiszolgáltatás gyakorlatát, amelynek célja, hogy a gyanúsított 
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személyeket ne vessék bírósági eljárás alá, hanem az Egyesült Államok területi 
joghatóságán kívül eső, a CIA vagy az Egyesült Államok által irányított katonai 
fogolytáborokba küldjék, vagy harmadik országok titkosrendőrségének vagy 
hírszerző szolgálatának őrizetébe szállítsák, hogy ott tartsák vagy kihallgassák őket 
(gyakran egy megbízotton keresztül az Egyesült Államok számára); a rendkívüli 
kiadatás gyakorlatát olyan helyeknek tulajdonítja, ahol jellemző az ENSZ Kínzás 
Elleni Egyezményének 3. cikkében megállapított az ún. „non-
refoulement”(visszaküldés tilalma) elvének megsértése; helytelennek tartja egyes 
kormányok gyakorlatát, amely szerint felelősségük csökkentése érdekében 
diplomáciai biztosítékokat kérnek, ez a módszer ugyanis nem bizonyult 
célravezetőnek, és nem biztosítja az Emberi Jogok Európai Egyezménye által előírt 
jogvédelmi szintet; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 64
(6) bekezdés

(6) elítéli a rendkívüli kiszolgáltatás gyakorlatát, amelynek célja, hogy a gyanúsított 
személyeket ne vessék bírósági eljárás alá, hanem harmadik országoknak 
szolgáltassák ki azért, hogy az Egyesült Államok vagy helyi szervek ellenőrzése alatt 
álló létesítményekben kínzást is alkalmazva kihallgassák és fogva tartsák; 
helytelennek tartja egyes kormányok gyakorlatát, amely szerint felelősségük 
csökkentése érdekében diplomáciai biztosítékokat kérnek, ez a módszer ugyanis nem 
bizonyult célravezetőnek, és nem biztosítja az Emberi Jogok Európai Egyezménye 
által előírt jogvédelmi szintet;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 65
(6) bekezdés

(6) elítéli a kínzási célzattal történő rendkívüli kiszolgáltatás gyakorlatát, amelynek célja, 
hogy a gyanúsított személyeket ne vessék bírósági eljárás alá, hanem kiszolgáltassák 
harmadik országok kormányainak, hogy kihallgatásukra és őrizetükre az Egyesült 
Államok lehetséges ellenőrzése alatt álló helyszíneken kerüljön sor; úgy tartja, hogy
egyes kormányok gyakorlata, amely szerint felelősségük csökkentése érdekében 
diplomáciai biztosítékokat kérnek, kínzáshoz vezethez, ez a módszer ugyanis 
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valószínűleg nem biztosítja az Emberi Jogok Európai Egyezménye által előírt 
jogvédelmi szintet;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Módosítás: 66
(6) bekezdés

(6) elítéli a rendkívüli kiszolgáltatás gyakorlatát, amelynek célja, hogy a gyanúsított 
személyeket ne vessék bírósági eljárás alá, hanem kiszolgáltassák harmadik országok 
kormányainak, hogy kihallgatásukra és őrizetükre az Egyesült Államok ellenőrzése 
alatt álló helyszíneken kerüljön sor; ahogy azt Manfred Nowak, a kínzásról szóló 
jelentés speciális előadója által levont következtetésekben is szerepel, 
elfogadhatatlannak tartja egyes kormányok gyakorlatát, amely szerint felelősségük 
csökkentése érdekében diplomáciai biztosítékokat kérnek olyan országoktól, amelyek 
esetében alaposan feltételezhető, hogy kínzást alkalmaznak, ez a módszer ugyanis 
nem bizonyult célravezetőnek, és nem biztosítja az Emberi Jogok Európai 
Egyezménye által előírt jogvédelmi szintet, továbbá a kínzás és a visszaküldés
abszolút tilalmának kikerülését jelenti;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sajjad Karim

Módosítás: 67
6a) bekezdés

(6a) a diplomáciai biztosítékokat, amennyiben eltérést követelnek a normáktól, a 
harmadik országokban alkalmazott kínzások hallgatólagos elismerésének tartja, és 
ennek következtében ellentétesnek az EU azon kötelezettségeivel, amelyeket a 
Tanács által 2001. április 9-én elfogadott, az „EU harmadik országok felé irányuló 
kínzásról és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódról vagy 
büntetésről szóló politikai irányelvében” állapítottak meg;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 68
(6b) bekezdés

(6b) aggasztja Maher Arar kanadai állampolgár TDIP bizottságnak tett vallomása, akit 
ártatlansága ellenére az Egyesült Államok hatóságai letartóztatták, a CIA egy 
európai repülőtéren keresztül kiszolgáltatta és tizenegy hónapon keresztül Szíriában 
tartották fogva és kínzásnak tették ki;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 69
(7) bekezdés

(7) komolyan aggódik amiatt, hogy a TDIP munkájának minden eredménye ezidáig 
arra enged következtetni, hogy a CIA fedővállalatokat használt annak érdekében, 
hogy kikerülje az állami repülőgépekre vonatkozó Chicagói Egyezményben 
lefektetett jogi kötelezettségeket, lehetővé téve ezzel a terrorizmus vádjával 
gyanúsított személyek törvénytelen kiszolgáltatását olyan országoknak (többek között 
Egyiptomnak, Jordániának, Szíriának és Afganisztánnak), amelyek széles körben 
ismertek a kínzás alkalmazásáról a kihallgatások során, miként azt az Egyesült 
Államok kormánya maga is elismeri;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford, Alexéser Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Módosítás: 70
(7) bekezdés

(7) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ideiglenes bizottság munkájának (törölve) eddigi 
eredménye arra enged következtetni, hogy az európai légtérnek és repülőtereknek a
CIA tulajdonában lévő vagy általa fiktív vagy jogszerű légitársaságoktól bérelt 
repülőgépekkel történő felhasználásával elraboltak, fogva tartottak és titokban
kiszolgáltattak a terrorizmus vádjával gyanúsítottakat a CIA, az Egyesült Államok 
vagy más országok őrizete alá, ahol valószínűleg kínzás vagy kegyetlen, embertelen 
vagy megalázó bánásmód illetve büntetés áldozataivá váltak, ahogy azt az Egyesült 
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Államok kormánya elismerte1, az országok közül néhány, például Egyiptom, 
Jordánia, Szíria és Afganisztán rendszeresen alkalmaz kínzást a kihallgatások során 
(törölve);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 71
(7) bekezdés

(7) megállapítja, hogy az ideiglenes bizottság munkájának minden eddigi eredménye arra 
enged következtetni, hogy a CIA (törölve) magánrepülőgépek felhasználásával 
elrabolt, fogva tartott és titokban kiszolgáltatott a terrorizmus vádjával gyanúsított 
személyeket olyan országoknak (többek között Egyiptomnak, Jordániának, Szíriának 
és Afganisztánnak), amelyek rendszeresen alkalmaznak kínzást a kihallgatások során, 
miként azt az Egyesült Államok kormányai maga is elismeri, a nemzetközileg elismert 
emberi jogaikra vonatkozó teljeskörű garanciák nélkül;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Josef Zieleniec

Módosítás: 72
(7) bekezdés

(7) sajnálatát fejezi ki amiatt (törölve), hogy a CIA fiktív vagy jogszerű légitársaságoktól 
bérelt repülőgépek állítólagos felhasználásával elrabolt, fogva tartott és titokban 
kiszolgáltatott a terrorizmus vádjával gyanúsított személyeket olyan országoknak 
(többek között Egyiptomnak, Jordániának, Szíriának és Afganisztánnak), amelyek 
rendszeresen alkalmaznak kínzást a kihallgatások során, miként azt az Egyesült 
Államok kormányai maga is elismeri; mindamellett megállapítja, hogy az ideiglenes 
bizottság eddigi munkája nem mutatott fel bizonyítékot ezekre az állításokra, 
továbbá sajnálatos módon megcáfolni sem tudta azokat;

Or. en

  
1 Az emberi jogokról szóló jelentéseket lásd: U.S. Department of State country reports on human 
rights practices (2003).
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Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 73
(7) bekezdés

(7) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ideiglenes bizottság munkájának minden eddigi 
eredménye arra enged következtetni, hogy a CIA fiktív vagy jogszerű 
légitársaságoktól bérelt repülőgépek felhasználásával elrabolt, fogva tartott és titokban 
kiszolgáltatott a terrorizmus vádjával gyanúsított személyeket olyan országoknak 
(többek között Egyiptomnak, Jordániának, Szíriának és Afganisztánnak), amelyek 
rendszeresen alkalmaznak kínzást a kihallgatások során, miként azt az Egyesült 
Államok kormányai maga is elismeri; Deplores the fact that, as all the work of the 
temporary committee to date indicates, the CIA has used aircraft hired by fictitious 
airlines or regular companies to secretly abduct, detain és transfer persons suspected 
of terrorism in order to hés them over to other countries (including Egypt, Jordan, 
Syria és Afghanistan), which frequently use torture during interrogations, as has also 
been recognised by the US Government itself; az ezekben az országokban 
alkalmazott kínzásokra tekintettel hagsúlyozza az Európai Uniónak az Európai 
Szomszédsági Politika részét képező megállapodások szerinti kötelezettségeit;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Jas Gawronski és Simon Coveney

Módosítás: 74
(7) bekezdés

(7) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ideiglenes bizottság munkájának néhány eddigi 
eredménye arra enged következtetni, hogy egy hírszerző ügynökség, feltételezhetően 
a CIA fiktív vagy jogszerű légitársaságoktól bérelt repülőgépek felhasználásával 
nyilvánvalóan elrabolt, fogva tartott és titokban kiszolgáltatott a terrorizmus vádjával 
gyanúsított személyeket olyan országoknak (többek között Egyiptomnak, Jordániának, 
Szíriának és Afganisztánnak), amelyek rendszeresen alkalmaznak kínzást a 
kihallgatások során, miként azt az Egyesült Államok kormányai maga is elismeri;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Sajjad Karim

Módosítás: 75
(7a) bekezdés (új)

(7a) megjegyzi, hogy a Gijs de Vries és Javier Solana tanácsi felszólalása szerint 
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nincsenek döntő bizonyítékok arra nézve, hogya kiadatási repülőjáratok léteztek, az 
ellenkezőjét állító, rendkívüli kiadatások állítólagos áldozataitól, ügyvédektől, 
újságíróktól és a tagállamok hatóságainak képviselőitől származó szóbeli 
vallomások és írásbeli beadványok ellenére, és Condoleezza Ricenak, az Egyesült 
Államok államtitkárának 2005. december 5-i beismerése ellenére, miszerint „a 
kiadatások harcképtelenné teszik a terroristákat és életeket mentenek”;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo és Elena Valenciano Martínez-Orozco

Módosítás: 76
(7b) bekezdés (új)

(7b) fenntartja, hogy a tagállamoknak haladéktalanul ki kell igazítaniuk az abban rejlő
súlyos ellentmondást, hogy egyrészt megkívánják és segítik azt a dicséretre méltó 
lépést, hogy gondoskodjanak harmadik országok gyakorlatainak és rendszereinek
demokratikus biztosítási intézkedéseiről, és másrészt tevékenységeikkel vagy 
mulasztásaikkal arra bátorítanak bizonyos harmadik országokat, hogy az emberi 
jogokat aláásó elítélendő cselekményeket kövessenek el, többek között ezt a 
következtetést vonták le ugyanis az Üzbegisztánra vonatkozó bizonyítékok alpján;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 77
(7c) bekezdés (új)

(7c) elítéli, hogy rendkívüli kiadatásokat alkalmaznak az Egyesült Államok 
kormányzatának megfontolt stratégiája keretében, miszerint minde, akár törvényes, 
akár törvénytelen eszközzel küzdeni kell a terrorizmus ellen, előnyben részesítve a 
biztonságot a jogi rendelkezésekkel, az emberi jogokkal és a személyek 
sérthetetlenségével szemben;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Hubert Pirker

Módosítás: 78
(7d) bekezdés (új)

(7d) nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az EUROPOL igazgatója, Ratzel úr egy osztrák 
újságnak, a „Der Stésardnak” adott interjújában (06. 05. 09) azt állította, hogy az 
EUROPOL nem cserélt fontos információkat a CIA-val;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 79
(7e) bekezdés (új)

(7e) üdvözli az Egyesült Államok Kongresszusának azonnali és hatékony reagálását, 
amely keresztülvitte az állami ügynökségek által az állítólagos terroristákkal 
szemben alkalmazott törvénytelen bánásmód elleni nagyobb védelem biztosítását 
célzó McCain-módosítást;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 80
A (7) bekezdést követő alcím

Azon feltételezés tekintetében, miszerint a tagállamok tevőlegesen vagy mulasztások révén 
közreműködtek volna a letartóztatásokban, az emberrablásokban, a kiutasításokban, a 
rendkívüli kiszolgáltatásokban és a titkos fogva tartásokban, illetve azokban cinkosságot 
vállaltak volna

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jas Gawronski

Módosítás: 81
A (7) bekezdést követő alcím

Azon feltételezés tekintetében, miszerint a tagállamok tevőlegesen vagy mulasztások révén 
közreműködtek volna az állítólagos letartóztatásokban, (törölve) emberrablásokban, (törölve)
rendkívüli kiszolgáltatásokban és (törölve) titkos fogva tartásokban, illetve azokban 
cinkosságot vállaltak volna

Or. it

Módosítás, előterjesztetteSarah Ludford, Alexéser Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 
't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Módosítás: 82
A (7) bekezdést követő alcím

Azon feltételezés tekintetében, miszerint a tagállamok valamint a csatlakozásra váró és a 
tagjelölt országok tevőlegesen vagy mulasztások révén közreműködtek volna a törvénytelen 
őrizetbe vételekben, eltávolításokban, (törölve) emberrablásokban, (törölve) rendkívüli 
kiszolgáltatásokban és (törölve) titkos fogva tartásokban, illetve azokban cinkosságot 
vállaltak volna

Or. en

Módosítás, előterjesztetteGiusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 83
A (7) bekezdést követő alcím

Azon feltételezés tekintetében, miszerint a tagállamok, a csatlakozó vagy felvételt kérő 
országok tevőlegesen vagy mulasztások révén közreműködtek volna (törölve)
emberrablásokban és rendkívüli kiszolgáltatásokban (törölve), illetve azokban cinkosságot 
vállaltak volna

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford és Cecilia Malmström

Módosítás: 84
(8) bekezdés

(8) valószínűtlennek tartja (az eddig összegyűjtött tanúvallomások és dokumentumok 
alapján), hogy bizonyos európai kormányoknak ne lett volna tudomásuk az országaik 
területén (törölve) megvalósított rendkívüli kiszolgáltatáshoz kapcsolódó 
cselekményekről; különösen azt tartja teljesen valószínűtlennek, hogy a számos 
tagállam légtere feletti több száz repülőjárat és az európai repülőtereken hasonló 
mennyiségű átmenő forgalom megvalósulhatott a biztonsági szolgálatok vagy a 
hírszerző szolgálatok tudta nélkül, és anélkül, hogy e csoportok magas beosztású 
tisztviselőit legalább megkérdezték volna e repülőjáratok és a rendkívüli kiadatás 
gyakorlata közötti összefüggésről; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 85
(8) bekezdés

(8) valószínűtlennek tartja (az eddig összegyűjtött tanúvallomások és dokumentumok 
alapján), hogy bizonyos európai kormányoknak ne lett volna tudomásuk az országaik 
területén, a légterükben vagy repülőtereiken megvalósított rendkívüli kiszolgáltatás 
cselekményeiről; megjegyzi, hogy ezt a feltevést az a tény igazolja, hogy az Egyesült 
Államok magas beosztású kormányhivatalnokai állításuk szerint mindig az európai
országok nemzeti szuverenitásának megsértése nélkül cselekedtek; a bűnügyi 
nyomozások és az újságírók általi nyomozások eredményei, valamint a 
tanúvallomások és a megvizsgált dokumentumok tükrében elítéli (törölve) Abu Omar 
egyiptomi állampolgár 2003. február 17-én, Milanóban, CIA ügynökök által történt 
elrablását és azután Avianóba és később Ramsteinba vitelét, és hogy a műveletet más 
hírszerző ügynökök és az olasz carabinieri támogatásával szervezték meg és 
hajtották végre;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Josef Zieleniec

Módosítás: 86
(8) bekezdés

(8) valószínűtlennek tartja, anélkül ugyan, hogy egyértelmű bizonyítáka lenne rá, hogy 
bizonyos európai kormányoknak ne lett volna tudomásuk az országaik területén, a 
légterükben vagy repülőtereiken megvalósított rendkívüli kiszolgáltatás 
cselekményeiről; ugyancsak valószínűtlennek tartja (a bűnügyi nyomozások 
eredményei, a tanúvallomások és a megvizsgált dokumentumok tükrében), hogy Abu 
Omar egyiptomi állampolgár 2003. február 17-én, Milanóban, CIA ügynökök által 
történt elrablását az olasz kormányzati hatóságok vagy biztonsági szervek előzetes 
tájékoztatása nélkül szervezték volna meg és hajtották volna végre;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jas Gawronski

Módosítás: 87
(8) bekezdés

(8) valószínűtlennek tartja (az eddig összegyűjtött tanúvallomások és dokumentumok 
alapján), hogy bizonyos európai kormányoknak ne lett volna tudomásuk az országaik 
területén, a légterükben vagy repülőtereiken megvalósított rendkívüli kiszolgáltatás 
cselekményeiről; ugyanakkor megjegyzi, hogy még nincs megcáfolhatatlan 
határozott bizonyíték e feltételezésnek a bizonyítására;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 88
(8) bekezdés

(8) úgy tartja (az eddig összegyűjtött tanúvallomások és dokumentumok alapján), hogy 
(törölve) európai kormányoknak (törölve) tudomásuk lehetett az országaik területén, a 
légterükben vagy repülőtereiken megvalósított rendkívüli kiszolgáltatás 
cselekményeiről; ugyancsak fontolóra veszi (a bűnügyi nyomozások eredményei, a 
tanúvallomások és a megvizsgált dokumentumok tükrében), hogy Abu Omar 
egyiptomi állampolgár 2003. február 17-én, Milanóban, CIA ügynökök által történt 
elrablását talán az olasz kormányzati hatóságok vagy biztonsági szervek előzetes 
tájékoztatása nélkül szervezték (törölve) meg és hajtották (törölve) végre;
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Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 89
(8) bekezdés

(8) kevéssé valószínűnek tartja (az eddig összegyűjtött tanúvallomások és dokumentumok 
alapján), hogy bizonyos kormányoknak ne lett volna tudomásuk az országaik 
területén, a légterükben vagy repülőtereiken megvalósított rendkívüli kiszolgáltatás 
cselekményeiről; ugyancsak lehetségesnek tartja (a bűnügyi nyomozások eredményei, 
a tanúvallomások és a megvizsgált dokumentumok tükrében), hogy Abu Omar 
egyiptomi állampolgár 2003. február 17-én, Milanóban, CIA ügynökök által történt 
elrablását az olasz kormányzati hatóságok vagy biztonsági szervek előzetes 
tájékoztatása nélkül szervezték volna meg és hajtották volna végre; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy az Egyesült Államok kiadatási programját és a fogva tartási központok 
helyét érintő állítások közötti alapvető eltérések lehetetlenné teszik az események 
pontos feltárását;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford és Cecilia Malmström

Módosítás: 90
(8a) bekezdés (új)

(8a) ugyanúgy valószínűtlennek tartja, (a bűnügyi nyomozások eredményei, a 
tanúvallomások és a megvizsgált dokumentumok tükrében), hogy Abu Omar 
egyiptomi állampolgár 2003. február 17-én, Milanóban, CIA ügynökök által történt 
elrablását meg tudták szervezni és végre tudták hajtani az olasz kormányzati 
hatóságok vagy biztonsági szervek előzetes tájékoztatása nélkül;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 91
(8b) bekezdés (új)

(8b) felhívja az olasz kormányt, (feltéve, hogy megítélésük szerint már nem állnak fent az 
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előbbi döntést sürgető körülmények), hogy kérje az Abu Omar elrablásában érintett 
22 CIA ügynök kiadatását, annak érdekében, hogy részt vegyenek a folyamatban 
lévő bírósági eljárásokban és hogy segítsenek az igazság feltárásában;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 92
(8c) bekezdés (új)

(8c) üdvözli a német parlamenti alsóhában (Bundestag) folytatott parlamenti vizsgálatot, 
és várja a vizsgálóbizottság végső döntését;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Módosítás: 93
(8d) bekezdés (új)

(8d) hangsúlyozza az EU terroristaellenes intézkedései demokratikusabb és jogszerűbb 
vizsgálatának szükségességét; meg van győződve arról, hogy a KKBP főképviselője 
és az EU terroristaellenes koordinátora nem tudott tevékenyen közreműködni a 
tagállamoktól való információgyűjtésben; úgy véli, hogy a Tanács terrorizmus elleni 
küzdelemmel foglalkozó munkacsoportjának ülései során rendszeresen foglalkoznia 
kell az emberi jogokkal és egy éves jelentést kell közzétennie ebben a témában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 94
(8e) bekezdés (új)

(8e) úgy gondolja, hogy az olasz kormány magatartása nem volt kielégítő és ellentétes
volt az emberi jogok tiszteletének követelményével; különösen arról van 
meggyőződve, hogy az előző olasz igazságügyi miniszter (aki elmulasztotta megtenni 
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az Abu Omar elrablásával összefüggésben a Milánói Államügyészség vizsgálata
alatt álló 22 CIA ügynök kiadatásához szükséges intézkedéseket) politikai aktusaival 
akadályozta, hogy az igazság kiderüljön és hátráltatta a bírósági vizsgálatot;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Módosítás: 95
(8f) bekezdés (új)

(8f) felhívja a jövőbeli Alapvető Jogok Ügynökségét, hogy kísérje különös figyelemmel 
az állítólagos terrorizmus vádjával gyanúsítottaknak a tagállamokból harmadik 
országoknak történő kiadatására vonatkozó ügyeket; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 96
(9) bekezdés

(9) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a svéd hatóságok nem fogadták be Mohammed Al 
Zary és Ahmed Agiza egyiptomi állampolgárokat, és Egyiptomba történő 
hazatoloncolásuk céljával CIA ügynököknek szolgáltatták ki őket (törölve);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford, Alexéser Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Módosítás: 97
(9) bekezdés

(9) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a svéd hatóságok eltávolították Mohammed Al Zary és 
Ahmed Agiza egyiptomi állampolgárokat, és Egyiptomba történő hazatoloncolásuk 
céljával az Egyesült Államok ügynökeinek szolgáltatták ki őket, az arra utaló 
nyilvánvaló jelek ellenére, hogy kínzásnak, illetve más kegyetlen, embertelen vagy 
megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek vethetik alá őket;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 98
(9) bekezdés

(9) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a svéd hatóságok nem fogadták be Mohammed Al 
Zary és Ahmed Agiza egyiptomi állampolgárokat, és Egyiptomba történő 
hazatoloncolásuk céljával CIA ügynököknek szolgáltatták ki őket, holott ismerhették
annak kockázatát, hogy az érintett személyeket (törölve) embertelen vagy megalázó 
bánásmódnak vethetik alá;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 99
(9a) bekezdés (új)

(9a) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a svéd állam a Bromma repülőtéren 2001. December
18-án lemondott a bűnüldözés feletti irányításról, amikor a kormány két egyiptomi 
állampolgár, Mohammed Al Zary és Ahmed Agiza Deplores kitoloncolására 
vonatkozó határozatát hajtotta végre, és engedélyezte, hogy az Egyesült Államok 
alkalmazottai hatósági jogköröket gyakoroljanak Svédország területén, ami a vezető 
svéd parlamenti ombudsman szerint összeegyeztethetetlen a svéd joggal; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 100
(9b) bekezdés (új)

(9b) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Mohammed Al Zary és Ahmed Agiza egyiptomi 
állampolgárok 2001. decemberi, Svédország általi kitoloncolása pusztán az 
egyiptomi kormány által nyújtott diplomáciai biztosítékokon alapult, amely nem 
nyújtott hatékony garanciákat a kínzással szemben; 
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford, Alexéser Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim, Cecilia Malmström

Módosítás: 101
(10) bekezdés

(10) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy rendkívüli kiszolgáltatást alkalmazva hat algériai
származású bosnyák állampolgárt vagy lakost a bosnyák hatóságok általi, az 
Egyesült Államok felügyelete alá való erőszakos kiszolgáltatásukat követően átadtak 
a Guantanamo öbölnek, a bosznia és hercegovinai emberi jogi központ ellenkező 
értelmű, kötelező erejű belső határozata és a szövetségi legfelsőbb bíróság szabadon 
bocsátásukat elrendelő határozata ellenére, és megsértve az emberi jogokról szóló 
európai egyezményt, nyilvánvalóan az SFOR tisztviselőinek tudomásával;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 102
(10) bekezdés

(10) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a bosnyák hatóságok (törölve) rendkívüli 
kiszolgáltatást alkalmazva a CIA ügynökeinek kezére adtak hat algériai állampolgárt 
(illetve algériai származású lakost) (törölve) a bosznia és hercegovinai emberi jogi 
központ ellenkező értelmű hivatalos határozata ellenére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 103
(10) bekezdés

(10) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a bosnyák hatóságok a rendkívüli kiszolgáltatást 
alkalmazva a CIA ügynökeinek kezére adtak hat algériai állampolgárt (illetve algériai 
származású lakost), mindennemű jogi biztosítékok hiányában, és a bosznia és 
hercegovinai emberi jogi központ ellenkező értelmű hivatalos határozata ellenére; 
hangsúlyozza ezzel kapcsolatban a NATO és az Interpol lehetséges részvételéről való 
több információ beszerzésének szükségességét; 
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Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 104
(10a) bekezdés (új)

(10a) szorgalmazza, hogy folytassák az Egyesült Államok katonái szerepét tisztázni kívánó 
nyomozást, akik a NATO által irányított SFOR alakulat tagjai voltak a hat algériai 
származású bosnyák állampolgár vagy lakos elrablása és a Guantanamo öbölnek 
való kiszolgáltatása során, amely a boszniai legfelsőbb bíróságnak a gyanúsítottak 
szabadon bocsátásáról rendelkező határozata ellenére történt, ahogy azt az ENSZ 
kínzásokat érintő speciális előadója, Manfred Nowak tanúsította, aki abban az 
időben a bosznia és hercegovinai emberi jogi központ tagja volt; kéri, hogy 
folytassanak további vizsgálatokat a boszniai kormány ebben az ügyben játszott 
lehetséges szerepéről;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 105
(10b) bekezdés (új)

(10b) szorgalmazza, hogy folytassák a nyomozásokat a titkos fogva tartási létesítmények 
állítólagos koszovói fennálásának tisztázásáról és a KFOR alakulatoknak a 
terrorizmus vádjával gyanúsítottak törvénytelen fogva tartásában játszott lehetséges 
szerepéről; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jas Gawronski

Módosítás: 106
(10c) bekezdés (új)

(10c) megállapítja, hogy a TDIP bizottság munkája mindeddig nem tárt fel az EU 
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területén található titkos börtönök létezését igazoló bizonyságot vagy bizonyítékot;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 107
(10d) bekezdés (új)

(10d) elítéli a német állampolgárságú Khaled El-Masri CIA általi elrablását, akit 2004 
januárja és májusa között Afganisztánban tartottak fogva és megalázó és embertelen 
bánásmódban részesítettek; kifejezi továbbá azt a még el nem oszlatott gyanúját, 
miszerint Khaled El-Masrit e dátum előtt, 2003. december 31-től 2004. január 23-ig 
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban tartották fogva és hogy onnan 2004. 
január 23-24-én szolgáltatták ki Afganisztánnak; nem tartja kielégítőnek azokat az 
intézkedéseket, amelyeket Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság saját állítása 
szerint tett a kérdés kivizsgálása érdekében;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, 
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 108
(10e) bekezdés (új)

(10e) elítéli Maher Arar elrablását, akit ártatlansága ellenére az Egyesült Államok 
hatóságai letartóztatták, a CIA által a Ciampino repülőtéren keresztül 
kiszolgáltatták és tizenegy hónapig Szíriában fogva tartották, ahol kínzásnak 
vetették alá;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hubert Pirker, Jas Gawronski

Módosítás: 109
(10f) bekezdés (új)

(10f) határozottan állítja, hogy a bizottság által folytatott vizsgálatok a kezdetektől fogva 
az összes megbízás szerinti állításra összpontosítottak, mind az állítólagos 
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repülőjáratokra, mind a feltételezett titkos fogva tartási központokra; mindazonáltal 
azt a következtetést vonja le, hogy egyáltalán nem találtak olyan bizonyítékokat, 
amelyek az állítások szerinti titkos CIA fogva tartási központok létezését támasztják 
alá a tagállamokban;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hubert Pirker

Módosítás: 110
(10g) bekezdés (új)

(10g) határozottan állítja, hogy az EU terroristaellenes koordinátora, de Vries úr a 
bizottság előtt kinyilvánította, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a CIA megsértette a 
nemzeti, európai vagy nemzetközi jogot az EU területén;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda

Módosítás: 111
(10h) bekezdés (új)

(10h) javasolja, hogy hívják meg a NATO főtitkárát a TDIP bizottság egy 
meghallgatására, hogy tisztázzák többek között az SFOR és a KFOR alakulatok 
lehetséges szerepét a terrorizmussal gyanúsítottak törvénytelen letartóztatásában, 
átadásában és fogva tartásában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford és Cecilia Malmström

Módosítás: 112
(10i) bekezdés (új)

(10i) emlékezteti a tagállamokat, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga 
szerint az államoknak pozitív, mind anyagi jogi, mind eljárásjogi kötelezettségei 
vannak, és hogy kötelesek jogi intézkedéseket tenni az emberi jogok megsértésének 
területükön történő megakadályozására, továbbá ki kell vizsgálniuk az állítólagos 
sérelmeket és meg kell büntetniük a felelősöket ott, ahol ilyen sérelmek történtek; 
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megjegyzi továbbá, hogy az emberi jogok európai nyilatkozatának megsértése esetén 
felelősségre vonhatóak, ha nem tesznek eleget ezeknek a pozitív kötelezettségeiknek; 
végezetül hangsúlyozza, hogy a tagállamok kötelesek vizsgálatokat folytatni annak 
megállapítására, vajon használták-e területüket és légterüket, akár maguk, akár 
ehhez szükséges közvetlen vagy közvetett közreműködésükkel harmadik országok, az 
emberi jogok megsértése során, és hogy minden olyan jogalkotási intézkedést is meg 
kell tenniük, amely az ilyen sérelmek ismételt előfordulásának megelőzéséhez 
szükséges;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Cecilia Malmström

Módosítás: 113
(10j) bekezdés (új)

(10j) megállapítja, hogy az ideiglenes bizottság számára a magas beosztású tisztviselői 
által előterjesztett információk tükrében sem a Bizottságnak, sem a Tanácsnak –
annak ellenére, hogy a félrevezető látszat néha ennek ellenkezőjére utal – nincs 
hatásköre a terrorizmus elleni harccal összefüggésben, és a tagállamok biztonsági és 
hírszerző szolgálatai cselekményeinek felügyelete vagy irányítása felett sincs 
hatalmuk; megállapítja tehát, hogy véleményük pusztán a tagállamok 
tanúvallomásain alapul, hogy nincs fennhatóságuk az érintett területen, és ezzel 
kapcsolatban nem vonhatók feleősségre; felhívja a Tanácsot, hogy vonja le az összes 
helyes következtetést a terrorizmus elleni harc hatékonyságára vonatkozóan;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jas Gawronski

Módosítás: 114
A (11) bekezdés előtti alcím

A kínzás állítólagos alkalmazása tekintetében

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Sajjad Karim

Módosítás: 115
(11) bekezdés

(11) hangsúlyozza, hogy a kínzás elleni ENSZ-egyezmény 1. cikke a kínzás abszolút 
tilalmát tartalmazza, amely nem tűr el kivételeket még háborús állapot vagy háborús 
fenyegetettség, belső politikai bizonytanság vagy bármely egyéb kivételes helyzet 
esetében sem; emlékeztet arra, hogy az incommunicado fogva tartás (a teljes 
elkülönítés), az emberrablás és a rendkívüli kiszolgáltatás esetei a nemzetközi jog, 
különösen az emberi jogok európai nyilatkozatának 3. és 5. cikke értelmében 
(törölve) az alapvető jogok megsértését jelentik, különösen ha ezek a cselekedetek a 
kínzással illetve az embertelen vagy megalázó bánásmóddal egyenértékűek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 116
(11) bekezdés

(11) hangsúlyozza, hogy a kínzás elleni ENSZ-egyezmény 1. cikke a kínzás abszolút 
tilalmát tartalmazza, amely nem tűr el kivételeket még háborús állapot vagy háborús 
fenyegetettség, belső politikai bizonytanság vagy bármely egyéb kivételes helyzet 
esetében sem; emlékeztet arra, hogy az incommunicado fogva tartás (a teljes 
elkülönítés), az emberrablás és a rendkívüli kiszolgáltatás esetei a nemzetközi jog 
értelmében általában ugyancsak az alapvető jogok megsértésének tekintendők, 
következésképpen elítélendők, mint az esetenként a kínzás, illetve az embertelen vagy 
megalázó bánásmód szabadabb alkalmazásához vezető cselekedetek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Josef Zieleniec

Módosítás: 117
(11) bekezdés

(11) hangsúlyozza, hogy a kínzás elleni ENSZ-egyezmény 1. cikke a kínzás abszolút 
tilalmát tartalmazza, amely nem tűr el kivételeket még háborús állapot vagy háborús 
fenyegetettség, belső politikai bizonytanság vagy bármely egyéb kivételes helyzet 
esetében sem; (törölve)

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 118
(11) bekezdés

(11) hangsúlyozza, hogy a kínzás elleni ENSZ-egyezmény 1. cikke a kínzás abszolút 
tilalmát tartalmazza, amely nem tűr el kivételeket még háborús állapot vagy háborús 
fenyegetettség, belső politikai bizonytanság vagy bármely egyéb kivételes helyzet 
esetében sem; emlékeztet arra, hogy (törölve) az emberrablás és a harmadik 
országoknak annak érdekében való rendkívüli kiszolgáltatás esetei, hogy az országok 
kínzást illetve egyéb kegyetlen és embertelen vagy megalázó bánásmódot alkalmazva 
kihallgatásokat folytathassanak le, a nemzetközi jog értelmében ugyancsak az 
alapvető jogok megsértésének tekintendők (törölve);

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert és Raül 
Romeva i Rueda

Módosítás: 119
(11) bekezdés

(11) hangsúlyozza, hogy a kínzás elleni ENSZ-egyezmény 1. cikke a kínzás illetve a 
kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód abszolút tilalmát tartalmazza, amely 
nem tűr el kivételeket még háborús állapot vagy háborús fenyegetettség, belső 
politikai bizonytanság vagy bármely egyéb kivételes helyzet esetében sem; emlékeztet 
arra, hogy az incommunicado fogva tartás (a teljes elkülönítés), az emberrablás és a 
rendkívüli kiszolgáltatás esetei a nemzetközi jog értelmében ugyancsak az alapvető 
jogok megsértésének tekintendők, következésképpen elítélendők, mint a kínzás, illetve 
a kegyetlen, (törölve), embertelen vagy megalázó bánásmód alkalmazásával 
összefüggésben álló cselekedetek;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Simon Coveney

Módosítás: 120
(11a) bekezdés (új)

(11a) meg van győződve arról, hogy az Egyesült Államok és az EU között nincs egyetértés 
a kínzás definícióját illetően; kiemeli annak szükségességét, hogy alkossák meg a 
kínzás nemzetközileg elismert definícióját valamint a fogva tartás és az őrizetben 
való kihallgatás elfogadható előírásait;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sajjad Karim

Módosítás: 121
(12) bekezdés

(12) felismeri, hogy a kínzás alkalmazásával való információszerzésre való hajlésóság a 
rendkívüli kiadatás ma létező programjának raison d'être-jét képezi; emlékeztet arra, 
hogy – miként azt a kínzás elleni ENSZ-egyezmény 15. cikke előírja – a kínzás által 
kicsikart információk semmilyen esetben sem tekinthetők jogerős illetve elfogadható 
bizonyítéknak egy törvényes bíróság előtt, és ettől függetlenül is úgy ítéli meg, hogy a 
kínzás alatt tett vallomások rendkívül ritkán járultak hozzá hasznosan a terrorizmus 
megelőzéséhez és visszaszorításához, amint erről az ideiglenes bizottság előtti egyik 
meghallgatás alkalmával többek között beszámolt Craig Murray, Nagy-Britannia volt 
üzbegisztáni nagykövete is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, 
Sophia in 't Veld, Alexéser Alvaro, Sajjad Karim

Módosítás: 122
(12) bekezdés

(12) emlékeztet arra, hogy – miként azt a kínzás elleni ENSZ-egyezmény előírja – a kínzás 
által kicsikart információk semmilyen esetben sem tekinthetők jogerős bizonyítéknak, 
és ismételten felhívja a figyelmet a kínzás alatt tett vallomások megbízhatóságával és 
ezeknek a terrorizmus megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulásával 
kapcsolatos általános érvényű kételkedésre (törölve);

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jas Gawronski

Módosítás: 123
(12) bekezdés

(12) emlékeztet arra, hogy – miként azt a kínzás elleni ENSZ-egyezmény előírja – a kínzás 
által kicsikart információk semmilyen esetben sem tekinthetők jogerős bizonyítéknak, 
és ettől függetlenül is úgy ítéli meg, hogy a kínzás alatt tett vallomások rendkívül 
ritkán járultak hozzá hasznosan a terrorizmus megelőzéséhez és visszaszorításához 
(törölve); 

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 124
(12) bekezdés

(12) megemlíti többek között Craig Murraynek, Nagy-Britannia volt üzbegisztáni 
nagykövetének tanúvallomását, aki az ideiglenes bizottság előtti egyik meghallgatás 
alkalmával beszámolt arról, hogy az Egyesült Államok hírszerzésének parancsára 
kínzást alkalmaztak és Európa számos üzbegisztáni nagykövete tudott erről a 
gyakorlatról; és úgy véli, hogy ez a kérdés különösen alapos vizsgálatot követel meg 
a bizottságtól;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 125
(12) bekezdés

(12) emlékeztet arra, hogy – miként azt a kínzás elleni ENSZ-egyezmény előírja – a kínzás 
által kicsikart információk semmilyen esetben sem tekinthetők jogerős bizonyítéknak, 
és ettől függetlenül is úgy ítéli meg, hogy az Európai Unió értékein alapuló nemzetek 
közösségében tilos kínzást illetve egyéb kegyetlen, megalázó vagy embertelen 
bánásmódot alkalmazni és ezért semmilyen körülmények között nem lehet ezeket a 
terrorizmus megelőzésének és visszaszorításának törvényes eszközeként értékelni 
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(törölve);

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström és Sarah Ludford

Módosítás: 126
(12) bekezdés

(12) emlékeztet arra, hogy – miként azt (törölve) az ENSZ-egyezmény előírja – a kínzás 
által kicsikart információk semmilyen esetben sem tekinthetők jogerős bizonyítéknak, 
és ettől függetlenül is úgy ítéli meg, hogy a kínzás alatt tett vallomások rendkívül 
ritkán járultak hozzá hasznosan a terrorizmus megelőzéséhez és visszaszorításához
(törölve); 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Módosítás: 127
(12) bekezdés

(12) emlékeztet arra, hogy – miként azt a kínzás elleni ENSZ-egyezmény előírja – a kínzás 
illetve kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód által kicsikart információk 
vagy vallomások semmilyen esetben sem tekinthetők jogerős bizonyítéknak, illetve 
semmilyen más módon sem lehet felhasználni ezeket, és ettől függetlenül is úgy ítéli 
meg, hogy a kínzás alatt tett vallomások rendkívül ritkán járultak hozzá hasznosan a 
terrorizmus megelőzéséhez és visszaszorításához, amint erről az ideiglenes bizottság 
előtti egyik meghallgatás alkalmával többek között beszámolt Craig Murray, Nagy-
Britannia volt üzbegisztáni nagykövete is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, 
Sophia in 't Veld, Alexéser Alvaro, Sajjad Karim

Módosítás: 128
(12a) bekezdés (új)

(12a) elítéli, hogy a tagállamok illetve a csatlakozásra váró és tagjelölt országok olyan 
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információkat hasznosítottak és cseréltek, amelyeket a nemzeti és külföldi hírszerző 
szolgálatok lehetséges, hogy kínzás alkalmazásával szereztek meg, és hogy nem 
tanúsítottak hajlésóságot arra, hogy meggyőződjenek arról, hogy nem került-e sor 
kínzás alkalmazására; ugyanúgy elítéli az esetlegesen megbízhatatlan információk 
beszerzését, az arra vonatkozó garanciák nélkül, hogy a személyeket 
következésképpen ne adhassák ki olyan helyeknek, ahol kínzásnak és rossz 
bánásmódnak vethetik alá őket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 129
(13) bekezdés

(13) nyomatékosan felszólítja a tagállamokat, hogy tartsák szigorúan tiszteletben a kínzás 
elleni ENSZ-egyezmény 3. cikkét, és nevezetesen a hazatoloncolás nem 
alkalmazásának elvét, amely szerint „egyetlen részes állam sem köteles kiutasítani, 
hazatoloncolni vagy kiadni valakit egy másik olyan államnak, ahol nyomós okoknál 
fogva tartani lehet attól a veszélytől, hogy az illető személyt megkínozzák”; (törölve)

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, 
Sophia in 't Veld, Alexéser Alvaro, Sajjad Karim

Módosítás: 130
(13) bekezdés

(13) nyomatékosan felszólítja a tagállamokat illetve a csatlakozásra váró és a tagjelölt 
országokat, hogy tartsák szigorúan tiszteletben a kínzás elleni ENSZ-egyezmény 3. 
cikkét, és nevezetesen a hazatoloncolás nem alkalmazásának elvét, amely szerint 
„egyetlen részes állam sem köteles kiutasítani, hazatoloncolni vagy kiadni valakit egy 
másik olyan államnak, ahol nyomós okoknál fogva tartani lehet attól a veszélytől, 
hogy az illető személyt megkínozzák”; ezen kívül felhívja az Egyesült Államokat, 
hogy vizsgálja felül a hazatoloncolás nem alkalmazásának elvére vonatkozó 
értelmezését aszerint, ahogyan ezt az elvet a nevezett 3. cikk is megfogalmazza;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
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Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 131
(13b) bekezdés (új)

(13b) felszólítja a tagállamokat, hogy teljesen vonják meg a terrorizmus ellen nyújtott 
diplomáciai biztosítékokba vetett bizalmukat, ahogy azt az ENSZ kínzásokat érintő 
speciális előadója, Manfred Nowak javasolta;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Módosítás: 132
(13c) bekezdés (új)

(13c) felszólítja a Tanácsot, hogy fogadjon el egy közös álláspontot az olyan harmadik 
országoktól kapott diplomáciai biztosítékok tagállamok általi alkalmazásával 
szemben, ahol alaposan feltételezhető, hogy fennáll annak kockázata, hogy a
személyeket kínzásnak vagy rossz bánásmódnak vetik alá;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jas Gawronski

Módosítás: 133
A (13) bekezdés utáni alcím

Az európai légtér és európai repülőterek harmadik országbeli biztonsági szolgálatok 
által történő állítólagos használata tekintetében

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 134
A (13) bekezdés utáni alcím

Az európai légtér és európai repülőterek CIA által történő használata tekintetében
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Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elena Valenciano Martínez-Orozco és Antonio Masip Hidalgo

Módosítás: 135
(-14) bekezdés (új)

(-14) nyomatékosan felszólítja a tagállamokat, hogy kezdeményezzék a Chicagói 
Egyezmény módosítását, és különösen ellenőrzések bevezetését annak érdekében, 
hogy segítsék megakadályozni a magánjáratokon történő törvénysértéseket, amelyek 
az emberi jogok megsértéséhez vezetnek;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 136
(14) bekezdés

(14) úgy véli, hogy a CIA repülőjáratainak nagy száma az európai és az egyesült 
államokbeli titkosszolgálatok közötti lényeges, nagyfokú és szükséges együttműködés 
megnyilvánulása, miközben úgy ítéli meg, hogy megerősítheti a Chicagói Egyezmény 
sorozatos megsértését, mivel a CIA több száz olyan repülést hajtott végre, amelynek 
során európai légteret és európai repülőtereket használt anélkül, hogy eleget tett volna 
a nevezett megállapodás 3. cikke által az úgynevezett „állami légi járművekkel” 
végrehajtott repülésekkel kapcsolatban előírt, előzetes engedély megszerzésére 
vonatkozó kötelezettségének; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, 
Sophia in 't Veld, Alexéser Alvaro, Sajjad Karim

Módosítás: 137
(14) bekezdés

(14) úgy ítéli meg, hogy (törölve) a Chicagói Egyezményt (törölve) megsértették, mivel a 
CIA a tulajdonában lévő vagy az általa bérelt, polgári helyett inkább állami célzattal 
használt repülőgépekkel több száz olyan repülést hajtott végre, amelynek során 
(törölve) a tagállamok, valamint a csatlakozásra váró és tagjelölt országok légterét
és (törölve) repülőtereit használta anélkül, hogy eleget tett volna a nevezett 
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megállapodás 3. cikke által az úgynevezett „állami légi járművekkel” végrehajtott 
repülésekkel kapcsolatban előírt, előzetes engedély megszerzésére vonatkozó 
kötelezettségének;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 138
(14) bekezdés

(14) úgy ítéli meg, hogy megerősítheti a Chicagói Egyezmény sorozatos megsértését, mivel 
a CIA számos olyan repülést hajtott végre, amelynek során európai légteret és európai 
repülőtereket használt anélkül, hogy eleget tett volna a nevezett megállapodás 3. cikke 
által az úgynevezett „állami légi járművekkel” végrehajtott repülésekkel kapcsolatban 
előírt, előzetes engedély megszerzésére vonatkozó kötelezettségének;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jas Gawronski

Módosítás: 139
(14) bekezdés

(14) úgy ítéli meg, hogy olyan helyzetben van, amelyben kijelentheti, hogy a Chicagói 
Egyezményt a három fent említett esetben lehetséges, hogy megsértették, mivel a 
CIA (törölve) olyan repüléseket hajtott végre, amelynek során európai légteret és 
európai repülőtereket használt anélkül, hogy eleget tett volna a nevezett megállapodás 
3. cikke által az úgynevezett „állami légi járművekkel” végrehajtott repülésekkel 
kapcsolatban előírt, előzetes engedély megszerzésére vonatkozó kötelezettségének;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, 
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 140
(14) bekezdés

(14) úgy véli, hogy egyre több oka van azt feltételezni, hogy a Chicagói Egyezményt
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ismételten és rendszeresen (törölve) megsértették, mivel a CIA több száz olyan 
repülést hajtott végre, amelynek során európai légteret és európai repülőtereket 
használt anélkül, hogy eleget tett volna a nevezett megállapodás 3. cikke által az 
úgynevezett „állami légi járművekkel” végrehajtott repülésekkel kapcsolatban előírt, 
előzetes engedély megszerzésére vonatkozó kötelezettségének;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Módosítás: 141
(14) bekezdés

(14) úgy ítéli meg, hogy megerősítheti a Chicagói Egyezmény sorozatos megsértését, mivel 
a CIA több száz olyan repülést hajtott végre, amelynek során európai légteret és 
európai repülőtereket használt anélkül, hogy eleget tett volna a nevezett megállapodás 
3. cikke által az úgynevezett „állami légi járművekkel” végrehajtott repülésekkel 
kapcsolatban előírt, előzetes engedély megszerzésére vonatkozó kötelezettségének; 
továbbá arról is meg van győződve, hogy bizonyos tagállamok közötti hasonló
témájú kétoldalú megegyezések megsértésére is sor kerülhetett;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 142
(14a) bekezdés (új)

(14a) felismeri a magánrepülőgépek használatának szükségességét a titkos tevékenységek 
során, de az eljárások szabályozását javasolja a visszaélések megelőzése érdekében; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Módosítás: 143
(14b) bekezdés (új)

(14b) ironikusnak tartja, hogy a magánrepülőgépeknek, amelyeket valójában egy külföldi
állam szolgálatában használtak – ahogy azt az állam hatóságai a médiában több 
alkalommal elismerték azért, hogy ezzel igazolják a járatok törvényességét - , 
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sikerült minden tagállami ellenőrzést elkerülniük pontosan azon az alapon, hogy 
magángépek voltak;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Módosítás: 144
(15) bekezdés

(15) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy egyetlen tagállam sem alkalmaz eljárást vagy 
kezdeményezett hazai vizsgálatot annak ellenőrzésére, hogy a polgári repülőgépeket 
nem használják-e fel az emberi jogok terén nemzetközi szinten elfogadott előírásokkal 
összeegyeztethetetlen célokra;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, 
Sophia in 't Veld, Alexéser Alvaro, Sajjad Karim

Módosítás: 145
(15) bekezdés

(15) sajnálatát fejezi ki amiatt amiatt, hogy egyetlen tagállam, illetve csatlakozásra váró 
vagy tagjelölt ország sem alkalmaz eljárást annak ellenőrzésére, hogy a polgári 
repülőgépeket nem használják-e fel az emberi jogok terén nemzetközi szinten 
elfogadott előírásokkal összeegyeztethetetlen célokra;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hubert Pirker

Módosítás: 146
(16) bekezdés

törölve

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 147
(16) bekezdés

(16) úgy ítéli meg, hogy a nemzeti légterek és a tagállamok repülőtereinek használatára 
vonatkozó európai jogszabályozás egy nagy jelentőségű kérdés; hangsúlyozza, hogy 
új nemzeti előírások megszabására van szükség; (törölve)

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 148
(16) bekezdés

(16) úgy ítéli meg, hogy a nemzeti légterek és a tagállamok repülőtereinek használatára 
vonatkozó európai jogszabályozás (törölve) elégtelen; felhívja a tagállamokat, hogy a 
helyzet orvoslása érdekében tegyék meg a megfelelő jogi intézkedéseket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Módosítás: 149
(16) bekezdés

(16) úgy ítéli meg, hogy az egységes európai légtérre, a nemzeti légterek használatára, 
felügyeletére és irányítására, (törölve) a tagállamok és az európai szállítók 
repülőtereinek használatára vonatkozó európai jogszabályozás teljességgel elégtelen; 
hangsúlyozza, hogy új nemzeti előírások megszabására van szükség, ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul lásson hozzá a jogi szabályozás fejlesztéséhez a 
nemzeti jogszabályok harmonizálását célzó irányelvi javaslat kidolgozásával

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, Sarah Ludford

Módosítás: 150
(16) bekezdés

(16) úgy ítéli meg, hogy a nemzeti légterek és a tagállamok repülőtereinek használatára 
vonatkozó európai jogszabályozás teljességgel elégtelen; hangsúlyozza, hogy új 
nemzeti előírások megszabására van szükség, ezért felhívja a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul lásson hozzá a nemzeti jogszabályok harmonizálását célzó, nem 
kereskedelmi jellegű polgári légi közlekedés ellenőrzéséről szóló irányelvi javaslat 
kidolgozásához;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Simon Coveney

Módosítás: 151
(16a) bekezdés (új)

(16a) felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat a tagállamoknak az EU repülőtereit 
és légterét használó bérelt magángépek tevékenységének ellenőrzésére vonatkozó 
előírások jobbá tételével kapcsolatban;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 152
(16b) bekezdés (új)

(16b) fontosnak tartja, hogy rávilágítsanak a 2003. január 22-én Athénban aláírt 
megállapodás valódi lényegére, amely tárgyalja “az európai szállítási lehetőségek 
megnövekedett használatát a bűnöző/nem elfogadható külföldiek visszatérítésének 
támogatásában”;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 153
(16c) bekezdés (új)

(16c) fontosnak tartja annak megállapítását, hogy valójában hogyan használták az 
Egyesült Államok titkosszolgálatai a légteret, a polgári és katonai repülőtereket, 
valamint a NATO és az Egyesült Államok bázisait;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 154
(16d) bekezdés (új)

(16d) fontosnak tartja, hogy meggyőződjenek, vajon létezik-e bizonyíték arra, hogy eddig 
titkos börtönök működtek Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában, ahogy 
azt számos, újságírók és hiteles nem kormányzati szervek szervek által vezetett 
nyomozás során állították;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Hubert Pirker

Módosítás: 155
(16e) bekezdés (új)

(16e) világosan kifejti, hogy a KKBP főképviselője, Solana úr azt nyilatkozta a 
bizottságnak, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a CIA megsértette a nemzeti, európai 
vagy nemzetközi jogot az EU területén;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava

Módosítás: 156
A (16) bekezdés utáni alcím (új)

Az ideiglenes bizottság által eddig teljesített hivatalos kiküldetések tekintetében

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava

Módosítás: 157
(-17) bekezdés (új)

(-17) úgy véli, hogy a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságba és az USA-ba való két 
hivatalos kiküldetés az ideiglenes bizottság munkájához nélkülözhetetlen 
információk forrása volt, és lehetővé tette mind a politikai hatóságoknak az 
eseményekről alkotott verziójának, mind a polgári társadalom véleményének 
közvetlen megismerését;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava

Módosítás: 158
(-17a) bekezdés (új)

(-17a) elítéli azt a tényt, hogy Khalid El-Masri német állampolgárt 2004-ben 
Afganisztánban több mint négy hónapig törvénytelenül fogva tartották; sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság vonakodott 
megerősíteni azt, hogy El-Masri Skopjében volt, és valószínűleg ott tartották fogva a 
CIA ügynökök általi Afganisztánnak való kiadatása előtt;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Giovanni Claudio Fava

Módosítás: 159
(-17b) bekezdés (új)

(-17b) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Egyesült Államok meglehetősen korlátozóan 
értelmezi a kínzás elleni egyezményt, nevezetesen a kiadatások tilalmát, amelyek a 
kiszolgáltatott foglyok kínzásnak illetve megalázó, kegyetlen vagy embertelen 
bánásmódnak való alávetéséhez vezethetnek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 160
A (16) bekezdés utáni alcím

Az ideiglenes bizottság munkájának teljesítése tekintetében

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Philip Claeys

Módosítás: 161
(17) bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo és Elena Valenciano Martínez-Orozco

Módosítás: 162
(17) bekezdés

(17) megállapítja, hogy az ideiglenes bizottságnak tovább kell folytatnia munkáját, és 
mélyebbre hatóan kell értékelnie a szóban forgó eseményeket, annak megállapítása 
érdekében, hogy valóban fennáll-e az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének 
egy vagy több tagállam általi megsértése, továbbá annak érdekében, hogy 
támogassák az EU nemzetközi hitelességét és következetességét az emberi jogok 
politikájában; hangsúlyozza egyúttal, hogy a kutatásokat ki kell terjeszteni a jelen 
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állásfoglalásban egyértelműen meg nem nevezett országokra is;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 163
(17) bekezdés

(17) nem szorgalmazza, hogy az ideiglenes bizottság tovább folytassa munkáját és hogy 
értékelje mélyebbre hatóan a szóban forgó eseményeket, annak megállapítása 
érdekében, hogy valóban fennáll-e az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének 
egy vagy több tagállam általi megsértése; hangsúlyozza egyúttal, hogy jelenleg az 
Európai Parlamentnek nincsenek a tagállamok jogrendszerén kívüli hatékony jogi 
eszközei arra, hogy meggyőző bizonyítékokat szerezzen az emberi jogok 
megsértéséről; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 164
(17a) bekezdés (új)

(17a) megállapítja, hogy az ideiglenes bizottság minden lehetséges intézkedést megtett 
annak érdekében, hogy teljesítse az Európai Parlamenttől kapott megbízatását; 
ugyanakkor úgy tartja, hogy az ideiglenes bizottságnak nincsenek olyan jogi 
eszközei, amelyek lehetővé tennék számára, hogy elmélyítse és kiterjessze az idáig 
lefolytatott vizsgálatai területét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 165
(18) bekezdés

törölve

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 166
(18) bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Simon Coveney, Hubert Pirker, Jas Gawronski

Módosítás: 167
(18) bekezdés

(18) úgy határoz következésképpen, hogy az ideiglenes bizottság (törölve) tovább folytatja 
munkáját mindaddig, amíg mérhető haladást ér el a tények megállapítása és a 
bizottság megbízatásáról alkotott vélemények közlése terén, miközben igyekszik 
levonni a következtetéseket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Philip Claeys

Módosítás: 168
(18) bekezdés

(18) úgy határoz (törölve), hogy az ideiglenes bizottság a tizenkét hónapos megbízatásából 
fennmaradó időszakban tovább folytatja munkáját, a mésátumának az Európai 
Parlament eljárási szabályzata 175. cikkében tartalmazott esetleges 
meghosszabbítására vonatkozó rendelkezések jogsérelme nélkül;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo és Elena Valenciano Martínez-Orozco

Módosítás: 169
(19) bekezdés

(19) úgy ítéli meg, hogy az Európai Unió és az Európa Tanács szintjén végzett jogalkotási 
előkészítő munkákat a lehető legrövidebb időn belül el kell kezdeni, a tagállamok 
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igazságszolgáltatása alá tartozó személyek megfelelő jogvédelmének biztosítása 
érdekében, valamint a hírszerző szolgálatok nemzeti és európai szintű, hatékony 
ellenőrzésének biztosítása céljából; ez utóbbihoz nélkülözhetetlennek tartja az 
Európai Unió Alapvető Jogok Ügynökségének felállítását és működésének 
megkezdését;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Konrad Szymański

Módosítás: 170
(19) bekezdés

(19) úgy ítéli meg, hogy az Európai Unió, (törölve) az Európa Tanács és az ENSZ szintjén 
végzett jogalkotási előkészítő munkákat a lehető legrövidebb időn belül el kell 
kezdeni, azért, hogy megfelelő jogi alapokat biztosítsanak a terrorizmus elleni 
hatékony küzdelemnek (amelyet egy olyan új jelenségnek kell tekinteni, amelyet 
nem fed le teljesen a háborús jog, illetve egyik büntetőjogi keret sem), továbbá a 
tagállamok igazságszolgáltatása alá tartozó személyek (törölve) jogvédelmének 
biztosítása érdekében, valamint a hírszerző szolgálatok nemzeti és európai szintű, 
hatékony ellenőrzésének biztosítása céljából;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giulietto Chiesa

Módosítás: 171
(19a) bekezdés (új)

(19a) megemlíti az amerikai és európai jogi modellek között mostanáig felmerült 
megközelítés terén meglévő határozott különbségeket, a bizottság megbízatása 
körébe eső témák vonatkozásában; rámutat annak fontosságára, hogy 
haladéktalanul definiálják a nemzetközi jogban a kiadatást és a rendkívüli 
kiadatást, és hogy az európai intézmények alakítsanak ki egy közös álláspontot, 
amelyet bele kell foglalni az emberi jogok védelmére vonatkozó lényeges 
dokumentumokba;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 172
(20) bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 173
(20) bekezdés

(20) úgy ítéli meg, hogy az ideiglenes bizottságnak a munkája befejezésekor egyúttal 
javaslatokat is kell tennie az irányadó elvek tekintetében, különösen:

− a hírszerző szolgálatok közötti információcserére vonatkozó új szabályok keretében,

− a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel a terrorizmus elleni harc 
jegyében kötött megállapodások keretében,

− a harmadik országokkal az Európai Szomszédsági Politikával, a legfontosabb 
alapelvvel (miszerint minden esetben tiszteletben kell tartani az emberi jogokat)
kapcsolatban kötött megállapodások keretében; 

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Sajjad Karim

Módosítás: 174
(20) bekezdés, 2a-2c franciabekezdés (új)

(20)
– rendőri és biztonsági szervek határon átnyúló cselekményei keretében,
– a tagállamok jogi eljárások során felhasznált bizonyítokkal kapcsolatos előírásaira 
vonatkozó jogszabályozásának harmonizációja keretében,
– a hírszerzésnek az információk kínzás alkalmazása nélküli megszerzésének
bitosítása és a felelősség szintjének növelése érdekében történő növekvő szűrése és 
átláthatósága keretében;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, 
Sophia in 't Veld, Alexéser Alvaro, Sajjad Karim

Módosítás: 175
(20) bekezdés, -1 franciabekezdés (új)

– az emberi jogi kötelezettségek tagállamok általi teljesítését biztosító belső uniós 
ellenőrzési intézkedések szükségességére vonatkozóan,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 176
(21) bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, és
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 177
(21) bekezdés

(21) kéri Elnökségét, hogy hozza meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
az ideiglenes bizottság – figyelembe véve hatáskörének rendkívül sajátos jellegét is –
maradéktalanul elláthassa a rábízott feladatokat, és munkája során mindvégig kapjon 
meg minden szükséges felmentést a Parlament belső szabályozása alól, különösen 
azon szabályok alól, amelyek tárgya:

− az ideiglenes bizottságok meghallgatásaira meghívható és költségtérítésre jogosult 
szakértők száma,

− az ideiglenes bizottságok hivatalos kiküldetéseivel összefüggésben engedélyezett 
utazások és az azokban részt venni jogosult képviselők száma,

− az ideiglenes bizottságok által lefolytatott meghallgatásokon készítendő szó szerinti 
jegyzőkönyvek felvétele az EU összes hivatalos nyelvén;
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Or. it

Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström és Sarah Ludford

Módosítás: 178
(22) bekezdés

(22) üdvözli az Európa Tanács fellépését, különösen a Jogi és Emberi Jogi Bizottsága 
előadójáét, valamint az Európa Tanács és az ideiglenes bizottság között létrejött 
együttműködést;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 179
(23) bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sajjad Karim

Módosítás: 180
(23) bekezdés

(23) kéri a Tanácsot és az Európai Parlament valamennyi tagját, és különösen elnökségét, 
hogy nyújtson teljes körű támogatást az ideiglenes bizottság számára, a tisztességes 
együttműködés elve szerint, ahogyan az alapszerződések és az Európai Közösségek 
Bíróságának joggyakorlata meghatározza; ösztönzi a Tanácsot, hogy teljeskörűen 
gyakorolja jogait a KKPB területén, működjön együtt a tagállamokkal, és segítse elő 
az Európai Parlament és az Európa Tanács által folytatott vizsgálatokat;

Or. en



AM\616414HU.doc 63/65 PE 374.151v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Módosítás: 181
(23) bekezdés

(23) sajnálatát fejezi ki az ideiglenes bizottsággal való együttműködésnek a tagállamok és 
a Tanács részéről való hiánya miatt, ezért kéri a Tanácsot és az Európai Parlament 
valamennyi tagját, és különösen elnökségét, hogy nyújtson teljes körű támogatást az 
ideiglenes bizottság számára, a tisztességes együttműködés elve szerint, ahogyan az 
alapszerződések és az Európai Közösségek Bíróságának joggyakorlata meghatározza;
úgy véli, hogy a Tanácsnak kötelessége a cselekvés, a kérdés megtárgyalása és 
annak felvázolása, hogy milyen intézkedést kell tenni az igazság feltárása 
érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Módosítás: 182
(23a) bekezdés (új)

(23a) emlékezteti Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Törökország kormányait, 
hogy teljesen el kell kötelezniük magukat tagjelölt országi státuszuk irányában, és 
hogy ezért teljeskörűen együtt kell működniük az ideiglenes bizottsággal;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Módosítás: 183
(23b) bekezdés (új)

(23b) felhívja a tagállamokat, hogy képviseljenek határozottabb álláspontot a 
Guantánamo öbölben lévő fogolytábor bezárásával kapcsolatban, és hogy 
vállaljanak proaktív szerepet az olyan őrizetbe vett személyek helyzetére való 
megoldás megtalálásában, akik ellen nem indítanak jogi eljárást, és akik azért nem 
térhetnek vissza hazájukba, mert hontalanná váltak, vagy, mert kínzással illetve 
egyéb kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal néznének szembe;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül 
Romeva i Rueda

Módosítás: 184
(23c) bekezdés (új)

(23c) határozottan felszólítja a tagállamokat, hogy adjanak meg minden szükséges 
támogatást és segítséget, különösen jogsegélyt azoknak az európai 
állampolgároknak és az EU területén letelepedett mindazon személynek, akiket 
jelenleg Guantánamóban tartanak fogva;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, 
Sophia in 't Veld, Alexéser Alvaro, Sajjad Karim

Módosítás: 185
(23d) bekezdés (új)

(23d) ösztönzi az Európa Tanács kínzás megelőzésére létrehozott bizottságát (CPT), hogy 
igyekezzen biztosítani azt, hogy minden tagállami tanács teljesítse arra vonatkozó 
kötelezettségét1, hogy értesíti a CPT-t a területükön lévő bármely fogva tartási 
létesítményről, és lehetővé teszi a bejutást ezenlétesítményekbe;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 186
(24) bekezdés

törölve

Or. en

  
1 Európai egyezmény a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok megelőzéséről, 
hivatkozási szám: CPT/Inf/C (2002) 1 [EN] (Part 1) - Strasbourg, 1987.XI.26., 8. cikk
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Módosítás, előterjesztette: Mirosław Mariusz Piotrowski

Módosítás: 187
(25) bekezdés

törölve

Or. en


